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Шановні друзі! Вітаю Вас з Новим 2020 Роком 

 та Різдвом Христовим! 

 

Дякую вам за щирість та доброту,  яку ви сієте 

зерном ваговитим не з сівалок, а з долоні, по долівці 

по ослоні, щоб усі були в Україні радісні й здорові. 

Нехай ці зимові свята прийдуть  до ваших домівок 

щедрими на любов і достаток,взаєморозуміння і 

повагу, а Різдвяна зоря запалить у ваших серцях 

вогонь віри,надії і впевненості у подоланні тих 

перешкод, які траплялися на нашому шляху 

З повагою  

президент 

Львівської Аграрної палати                  Павло Музика 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Члени Асамблеї Аграрних палат обговорили  

актуальні питання розвитку галузі 

 із керівниками галузевого міністерства 

18 грудня члени Асамблеї Аграрних Палат України в Києві в рамках робочої 
зустрічі із заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Інною Мєтєлєвою обговорили актуальні питання, які 
хвилюють агровиробників із різних областей України.  

Участь у робочій зустрічі прийняв голова Асамблеї Аграрних палат України 
Ігор Вуйцик, голови Аграрних палат із багатьох областей.  

Важлива увага в рамках зустрічі приділялася зокрема висвітленню важливих 
питань стосовно ринку земель сільськогосподарського призначення, державної 
підтримки фермерських господарств та ін.  

Джерело: www.topcrops.org.ua 
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Представники громадськості Львівщини 

обговорили актуальні питання діяльності 

кадастрових реєстраторів 

23 грудня у Львові із ініціативи голови управи Львівської Аграрної палати 
відбулося чергове засідання комісії з питань сільського розвитку і 
агропромислової політики Громадської ради при Львівській ОДА присвячене 
розгляду питання діяльності кадастрових реєстраторів області.  

Із вступним словом до учасників засідання звернувся голова комісії Григорій 
Седіло, який окреслив поточну ситуацію у сфері землекористування на 
регіональному рівні в сільських територіях.  

Начальниця відділу Головного управління Держгеокадастру області 
Валентина Войтенкова розповіла, що станом на 20 грудня 2019 р. в Держкадастр 
внесено загалом  інформацію про 1,14 млн земельних ділянок, зокрема про 123,3 
тисяч ділянок в 2019 році із яких 86,2 %  поступило через он-лайн сервіс. 

Крім того, в грудні 2019 року запрацювала громадська приймальна при ГУ 
Держгеокадастру області в якій громадяни можуть одержати актуальну 
інформацію.  

Актуальну інформацію на засіданні комісії представила директорка 
департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Юлія 
Шопська, яка наголосила на важливості підтримки розвитку фермерства в області 
і проведення широкої роз’яснювальної роботи при запуску ринку земель 
сільгосппризначення. Відначила Юлія Шопська і важливість реалізації проєктів 
Світового банку на Львівщині, що дозволить впорядкувати земельні питання і 
доступ фермерів до актуальної інформації.  

Заступниця начальника Головного територіального управління юстиції у 
Львівській  області Оксана Куманська-Нор у своєму виступі наголосила  на 
питаннях діяльності державних реєстраторів в регіоні, роз’яснила  їхні права та 
обов’язки при здійсненні реєстраційних дій із земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. 

Президент Львівської Аграрної палати  Павло Музика відзначив важливість 
донесення до громадян інформації щодо ризиків втрати прав власності на 
земельні ділянки із 2025 року у випадку відсутності прав власності на землю.  

Заступниця начальника відділу Головного територіального управління 
юстиції області Ганна Гнатів актуалізувала питання контролю за діяльністю 
державних реєстраторів в області, яких є 85 на даний час, а також кроки для 
попередження земельного рейдерства.                     

Члени комісії також підтримали проєкт Програми розвитку рибальства та 
аквакультури  у Львівській області на 2020-2025 роки.  

   Джерело: Львівська Аграрна палата 
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Джерело: Львівська Аграрна палата 

Відбулося засідання Правління 

Львівської Аграрної палати 

26 грудня відбулося засідання правління Львівської Аграрної палати в якому 
прийняли участь президент Львівської Аграрної палати Павло Музика, голова 
управи ЛАП Ігор Вуйцик, уповноважені Аграрної палати із районів області, голова 
комісії громадської ради з питань сільського розвитку і агропромислової політики 
Громадської ради при Львівській ОДА Григорій Седіло, члени комісії, 
представники Львівського регіонального відділення Укрдержфонду підтримки 
фермерських господарств.  

Президент Львівської Аграрної палати охарактеризував діяльність організації 
в 2019 році щодо просвітницьких проєктів  та захисту прав землевласників області. 
Важливою також була діяльність організації в галузевій комісії Громадської ради 
при Львівській облдержадміністрації. 

Голова управи ЛАП Ігор Вуйцик окреслив позиції щодо підготовки 
пропозицій змін до земельного законодавства України, зокрема законопроєкту 
щодо відкриття ринку земель сільгосппризначення. Відзначив у своєму виступі 
Ігор Вуйцик і питання діяльності Національної Асамблеї Аграрних Палат України 
та співпраці із Громадською спілкою «Національний центр розвитку 
агрофінансування».  

Заступниця голови управи ЛАП Ганна Кущак актуалізувала питання 
розширення співпраці із Громадської радою при Головному управлінні 
Держгеокадастру у Львівській області.  

Члени правління прийняли рішення про делегування представника від 
організації до складу Громадської ради при Державній податковій службі у 
Львівській області. 

Крім того, на засіданні визначено пріоритети діяльності Аграрної палати на 
перший квартал 2020 року.    
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Джерело: ГС «Національний центр розвитку агрофінансування»  

Консультанти проєкту USAID 

допомагають малим фермерам  

в Агрофінцентрі у Львові 

«Дуже мало інформації, – так пояснює прохолодне ставлення аграріїв до 
програм фінансової підтримки Ганна Темчишин, її сім’я володіє фермерським 
господарством на Львівщині. – Я всі знання черпаю на тренінгах для аграріїв, але 
таких проводиться небагато».  

Зібравши немало подібних відгуків на зустрічах з фермерами, проєкт USAID 
«Підтримка аграрного і сільського розвитку»  вирішив додатково залучити до 
роботи в регіонах 9 консультантів з фінансової грамотності.  

З 7 грудня 2019 року вони працюють у відділеннях ГС «Національний центр 
розвитку агрофінансування», зокрема  у Львові.  

Консультанти проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 
інформують аграріїв про доступні позики, програми лізингу та урядової 
підтримки. Навчають фермерів створювати бізнес-план та залучати фінансування 
на онлайн-платформі «АгріАналітика: Кабінет Аграрія».  

Серед багатьох можливостей, що надає фермеру онлайн платформа –
 обґрунтування кредитоспроможності підприємства. Три інноваційні продукти на 
платформі для аграріїв відповідають трьом вимогам для одержання кредиту. 
Користуватись цими продуктами може будь-який фермер без спеціальних 
фінансових знань, тому що платформа максимально автоматизована та проста у 
використанні. 

Консультанти громадської спілки індивідуально навчають фермерів 
формувати пакет документів на одержання кредиту та допомагають подавати 
заявки до фінустанов. Фермери, що використовують онлайн-продукти для обліку 
та управління бізнесом і хочуть, відповідно, подати заявку онлайн, мають змогу 
зареєструватись в електронному Кабінеті Аграрія. Через еКабінет доступні всі 
напрями державної фінансової підтримки, гранти та кредитні пропозиції від 
банків, постачальників, покупців сільськогосподарської продукції.  

Через еКабінет агровиробники подають заявки на державну підтримку, 
банківські кредити, інвестування. Статус поданої заявки легко перевірити. До того 
ж її можна надіслати одразу до кількох фінустанов. А якщо всі вони приймуть 
заявку, обрати серед фінансових пропозицій найбільш оптимальну. На базі цієї 
платформи експерти проєкту USAID та Центру агрофінансування вже 
допомогли 260 фермерським господарствам отримати або успішно подати заявку 
на держпідримку або банківський кредит.  

Очікується, що кожен консультант допоможе за місяць роботи щонайменше 
60 фермерам подати заявки на фінансування для малих та середніх 
агровиробників. 
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Джерело: www.cynicallviv.com.ua 

На Львівщині представнику  

Єврокомісії представили проєкт 

Lviv Smart Region 

За сприяння Львівської обласної ради та Торгово-промислової палати 
«Італія-Україна»  представники громадськості Львівщини зустрілися з 
керівницею офісу Єврокомісії з підтримки зовнішніх мікро та макропроектів ЄС 
професоркою Франческою Баллалі.  

На зустрічі обговорили впровадження та розробку першочергових е-рішень 
для Lviv Smart Region (керівник Остап Лопата). Зокрема, були представлені 
бюджетні модулі для Львівської ОДА, проєкт «Електронний кабінет 
поліцейського офіцера громади» (керівниця Оля Котовська) та Lviv Smart Public 
ECO Market (керівник Ігор Іванів), система електронної екскурсії (керівник 
Віктор Лучка). 

Джерело: www.dairycongress.org 



9 

2019 / № 22 (117) 

  
Час проведення:  3–5 березня 2020 р. 

Місце проведення: Арена Львів, вул. Стрийська, 199, м. Львів. 

Організатор: ТОВ «Експольвів», (032) 244-18-88 (багатоканальний). 

XIII спеціалізована виставка 

«АгроТехніка-2020» запрошує 

Компанія «ЕКСПОЛЬВІВ» запрошує взяти участь у XIII спеціалізованій 
виставці «АгроТехніка-2020», що є єдиною виставкою такої тематики у 
західному регіоні України і відбуватиметься у Львові 3–5 березня 2020 р., у 
приміщенні «Арена Львів», вул. Стрийська,199. 

Основна мета проведення весняної виставки – надання можливості 
місцевим сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку, 
запчастини та комплектуючі на початку посівної кампанії. Агровиставка у Львові 
допоможе керівникам сільгосппідприємств та фермерських господарств 
розібратись в різноманітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції, 
проаналізувати можливості, співвідношення якості і ціни. 

Тематичні розділи виставки: 
1. Сільгосптехніка, обладнання, комплектуючі, запчастини, сервіс 
2. Обладнання для тваринництва та переробки біомаси 
3. Засоби захисту рослин, добрива, насіння 
4. Сучасні технології та проекти у сільському господарстві. 
Учасники виставки – виробники та продавці  сільгосптехніки, обладнання, 

запчастин, засобів захисту, добрива та  насіння з різних  областей України. 
          Відвідувачі виставки – фермери, керівники сільгосппідприємств, 
агрофірм, агромагазинів, західного регіону України. 

Виставка «АгроТехніка» призначена для фахівців, виробників 
сільгосппродукції, представників фермерських господарств, 
сільгосппідприємств, агрофірм, торговельних організацій. Відвідувачі виставки 
отримають сучасну  інформацію про стан сільськогосподарського ринку, 
ознайомляться з новими продуктами та технологіями, а також налагодять 
контакти, порівняють та об’єктивно оцінять пропозиції  аграрного комплексу. 

В рамках виставки будуть проводитися супутні заходи (конференції, 
семінари, круглі столи, презентації) за участю Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА та учасників виставки. 

Увага! Формується програма роботи супутніх заходів під час роботи 
виставки.  Просимо зголошуватися з темами семінарів та презентацій! 

Детальна інформація про проект та архів заходів на 
сайті:www.agt.expolviv.ua 

Джерело: www.expolviv.ua 
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Уряд прийняв зміни до порядку 

контролю в сфері держреєстрації 

Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Порядку контролю в сфері 
державної реєстрації, які повинні поставити остаточну крапку в роботі чорних 
реєстраторів. Про це інформує заступниця Міністра юстиції з питань державної 
реєстрації Ольга Оніщук. 

Серед основних новацій цього нормативно-правового акту – запровадження 
нових критеріїв моніторингу та спеціальної перевірки діяльності державного 
реєстратора в реєстрах, встановлення чіткої диференціації санкцій за порушення в 
сфері державної реєстрації та впровадження тестування тільки для осіб, які 
вперше планують розпочати роботу в державних реєстрах. 

Так, до нових критерії моніторингу включено: скасування записів в реєстрах; 
проведення реєстраційних дій з порушенням строків, визначених законами; 
проведення державної реєстрації припинення обтяжень права власності та інших 
речових прав, похідних від права власності, на нерухоме майно, об’єкт 
незавершеного будівництва (крім випадку проведення такої реєстраційної дії 
державними та приватними виконавцями); проведення державним реєстратором 
реєстраційних дій протягом року з дня призначення на відповідну посаду 
суб’єктом державної реєстрації, з дня призначення на посаду державного нотаріуса 
чи з дня реєстрації приватної нотаріальної діяльності, а також протягом шести 
місяців з дня відновлення доступу державному реєстратору до реєстрів. 

«Критерії ми виписували на підставі узагальнення результатів розгляду скарг. 
Найбільше зловживань криється саме в таких діях реєстраторів», – пояснила Ольга 
Оніщук. 

«Щодо спецперевірки державного реєстратора, вона буде проводитись  за 
заявою суб’єкта – органу місцевого самоврядування, що має намір призначити на 
посаду державного реєстратора», – зазначила заступник Міністра. 

Вона уточнила, що до такої заяви майбутній роботодавець додаватиме трудову 
книжку, диплом, паспорт та код майбутнього держреєстратора. 

Особа, у діях якої в результаті спеціальної перевірки діяльності державного 
реєстратора в Реєстрах буде встановлено одноразове грубе або неодноразове 
порушення законів під час проведених реєстраційних дій в Реєстрах, 
вважатиметься такою, що не пройшла спеціальної перевірки та не може бути 
призначена на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного 
реєстратора. 

«На кожного реєстратора в Мін’юсті нарешті буде окрема особова справа, всіх 
перерахуємо та ідентифікуємо. Кожного, хто спробує подати підробні документи – 
одразу передамо правоохоронцям», – наголосила Ольга Оніщук. 
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Джерело: Міністерство юстиції України 

Також в залежності від порушення у сфері держреєстрації на реєстратора 
будуть застосовуватись відповідні санкції. За грубе або неодноразове порушення 
закону передбачено анулювання доступу до державних реєстрів довічно. За 
незначні порушення передбачена санкція у вигляді блокування доступу строком 
від 14 до 90 днів. 

За словами заступника Міністра, тепер жоден чиновник не зможе 
маніпулювати санкціями та прикривати порушників чи вимагати хабарі у чесних 
реєстраторів, які іноді помиляються або не допрацьовують технічно. 

Водночас Постановою передбачено, що досвідчені реєстратори не 
проходитимуть тестування. Дана вимога поширюватиметься лише на осіб, які 
вперше планують розпочати роботу в державних реєстрах. 

«Для всіх досвідчених реєстраторів – жодних тестів. Після блокування 
доступу на незначний термін за незначні порушення – підвищення кваліфікації, 
виправлення помилок та певний період моніторингу дій», – додала Ольга Оніщук. 

Держреєстр відкриває інформацію 

щодо обсягів зерна на елеваторах 

України 

З 7 грудня 2019 року ДП «Держреєстри України» в тестовому 
режимі  запустило нову послугу веб-перегляду інформації щодо обсягів зерна, яке 
зберігається по всій Україні. 

«Переглянути можна як загальні обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні 
по Україні, в розрізі культур та класів зерна, так і обсяги, що зберігаються 
на кожному конкретному елеватору, який підключено до реєстру»,  – повідомляє 
ДП «Держреєстри України». 

В тестовому режимі даною послугою можна скористатися до 23 грудня 2019 
року. Для того щоб протестувати, необхідно увійти до кабінету на сторінці 
перевірки легітимності складських документів на зерно, використовуючи логін zvit 
та пароль 123. 

«По закінченню тестового періоду, послуга буде доступна після підписання 
договору на роботу в цій системі. Сподіваємось що реєстр стане хорошим 
інструментом для вирішення бізнес задач. Також ми готові розглянути побажання, 
відносно роботи нової послуги»,  – йдеться в повідомленні. 

 

Джерело: Міністерство юстиції України 

Джерело: ДП «Держреєстри України» 
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З 1 січня 2020 року українським 

фермерам передбачено додаткову 

фінансову підтримку 

Постановою Кабінету Міністрів України № 565 затверджено Порядок 
надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової 
підтримки. Постанова  набуває чинності з 1 січня 2020 року. 

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського 
господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до Закону про 
фермерське господарство та зареєстроване платником єдиного податку четвертої 
групи. 

Для отримання доплати слід вчасно звернутися до податкової за місцем 
реєстрації. 

Але не мають права на отримання доплати члени/голова сімейного 
фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або 
звільняються від сплати ЄСВ та не беруть добровільної участі у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає 
не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця до податкового органу за 
місцем свого обліку (як платника ЄСВ) відповідні заяви від себе та всіх членів 
сімейного фермерського господарства. До заяв голова фермерського господарства 
додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського 
господарства. 

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного 
фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання 
заяви. 
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Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

Сільгоспвиробництво в України 

сповільнилося  

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2019 
року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 2,4%.                     
У Львівській області за вказаний період виробництво зросло на 3,5 %. 

За даними статистичного відомства України, сільськогосподарські 
підприємства збільшили обсяги виробництва на 5,6%, господарства населення – 
зменшили на 1,9%. 

Обсяг виробництва в рослинництві виріс на 2,8%, обсяг у тваринництві – на 
1,1%. 

Водночас, за підсумками семи місяців 2019 року Держстат зафіксував 
зростання на 12,0%, за підсумками восьми місяців – 4,4%, за підсумками дев'яти 
місяців – 5,9%, за підсумками десяти – 3,3%. 

 

 

Джерело: www.superagronom.com 

На Львівщині реалізували 

програму відтворення родючості 

ґрунтів 

У поточному році на виконання заходів зі збереження та відтворення 
родючості ґрунтів з обласного бюджету Львівщини було виділено 780 тис. грн. 

В Львівській області з 2016 року діє Комплексна програма підтримки та 
розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, на 
виконання якої, сільгоспвиробники активно беруть участь за напрямом проведення 
заходів збереження та відтворення родючості грунтів, а саме посів сидеральних 
культур та вапнування  грунтів.   

У поточному році на виконання зазначених заходів із обласного бюджету 
виділено 780 тис. гривень. За результатами конкурсу 22 господарства області 
отримали фінансову підтримку у відповідності до використаних площ під 
сидеральні культури з розрахунку 500,0 грн. за гектар та вапнування шляхом 
внесення вапнякових меліорантів з розрахунку 1000 грн. за гектар. 

Комплекс позитивних змін, що відбуваються ґрунтах під впливом вапнування 
та посіву сидеральних культур докорінно поліпшують їх родючість та підвищують 
урожайність сільськогосподарських культур. 



14 

2019 / № 22 (117) 

Джерело: ”Дебет-Кредит” 

З 13 січня 2020 року діятимуть 

нове платіжне доручення та 

правила його заповнення 

З 13 січня 2020 року (включно) згідно з Постановою НБУ № 118  рахунок 
відправника / отримувача в електронних розрахункових документах і електронних 
повідомленнях системи електронних платежів СЕП має ідентифікуватися тільки 
за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN).  

З цієї ж дати вводиться в дію і нова форма чекової книжки. При цьому 
організаційні питання здійснення розрахунків із використанням чекової книжки 
(чека) банки регулюють внутрішніми правилами самостійно.  

Відповідно до п. 2 постанови НБУ № 127 банки України мають право до 31 
грудня 2020 року приймати до виконання чеки, у бланках яких зазначено реквізит 
«Код банку», форми яких наведені в Інструкції № 22, без урахування змін, 
затверджених коментованою постановою. Але з 1 січня 2021 року банки 
прийматимуть вже виключно чеки, складені за стандартом IBAN, без реквізиту 
«Код банку». 

Нові рахунки для сплати податків, зборів та ЄСВ, а також СЕА ПДВ та СЕА 
РП, вводяться в дію з 1 січня 2020 року, але почнуть застосовуватися вже з 3 січня 
(перший день роботи Держказначейства з клієнтами). 

На заповнення платіжних доручень для сплати податків та ЄСВ до 12 січня 
перехідний варіант заповнення не поширюється. В них потрібно наводити саме 
рахунок за IBAN, а МФО не заповнювати. 

Фізособи зможуть підписувати 

документи у банку стилусом 

Національний банк України визначив порядок застосування особливого 
виду цифрового власноручного підпису клієнтами банків. 

Йдеться про використання спеціально призначеного пера – стилуса для 
підписання документів між банком і клієнтом – фізичною особою на 
електронному сенсорному пристрої. 

Модель підписання документів цифровим власноручним підписом на 
електронному сенсорному пристрої – сучасний і зручний інструмент, що надає 
можливість швидко здійснити підписання електронного документа. 

Упровадження цієї моделі підписання документів: покращить умови 
обслуговування банками фізичних осіб; оптимізує документообіг у діяльності 
банків за рахунок упровадження цифрових технологій та безпаперових бізнес-
процесів; дасть змогу побудувати ефективні процеси у роботі агентів банку з 
клієнтами  фізичними особами із застосуванням цифрового власноручного 
підпису. 
Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Новий закон про протидію рейдерству: 

крок до земельної реформи та нові 

можливості захисту бізнесу 

Актуальна інформація стосовно протидії рейдерству пропонується у статі 
юриста KPMG Law Ukraine Богдана Скоропада. 

 5 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №0858 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
рейдерству», який спрямований на захист від рейдерства у сфері агробізнесу та 
земельних відносин. Також законопроєкт містить важливі зміни до загального 
корпоративного законодавства, що посилюють наявні інструменти превентивного 
захисту майна та бізнесу в Україні. 

Відтепер власники земельних ділянок зможуть самостійно встановити 
вимогу про обов’язкове нотаріальне посвідчення договору оренди землі чи іншого 
договору, що стосується прав на землю. 

Така вимога підлягає нотаріальному посвідченню та реєструється як 
обтяження у державному реєстрі прав на нерухоме майно. Обтяження рухомого 
майна дозволить зменшити ризик незаконної перереєстрації прав на земельну 
ділянку на підставі підроблених договорів, а також маніпуляції із підробленими 
договорами в судах. Обов’язкова участь нотаріуса, який несе відповідальність за 
вчинення нотаріальної дії та державну реєстрацію обтяження, посилює гарантії 
ефективності цього способу превентивного захисту. 

Аналогічні нововведення встановлюються також до будь-якого іншого 
нерухомого майна. Тому відповідні гарантії можуть бути цікавими також банкам 
при іпотечному кредитуванні та будь-яким іншими особам, що хочуть захистити 
своє майно. 

Відтепер договори оренди землі, що передбачають умову про їх поновлення 
після спливу строку дії цих договорів, будуть вважатися продовженими 
автоматично, якщо одна із сторін за місяць до закінчення строку дії договору, не 
подала до державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про 
виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. В іншому разі 
договір оренди вважається поновленим автоматично, а державна реєстрація 
речового права (права оренди) продовжується на той самий строк. 

Це виключатиме необхідність нести витрати на повторну державну 
реєстрацію договорів оренди землі. Також значно зменшиться кількість судових 
спорів з приводу продовження дії договорів оренди землі, які часто виникають 
між орендарем та орендодавцем. 

Загалом ці нововведення є надзвичайно позитивними для аграрних 
товаровиробників, які орендують значні масиви земель сільськогосподарського 
призначення. 
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Джерело:www.home.kpmg/ua 

Дія нового закону поширюватиметься лише на ті договори оренди землі, що 
укладені, або змінені після набрання ним чинності. 

З набранням чинності законопроєкту №0858 передбачається взаємодія 
реєстраторів державного земельного кадастру та державних реєстраторів речових 
прав на нерухоме майно. При вчиненні реєстраційних дій із земельною ділянкою 
державні реєстратори речових прав на нерухоме майно зобов’язані не лише 
перевіряти відомості з відповідного державного реєстру прав, але й відомості 
державного земельного кадастру, і – навпаки реєстратори державного земельного 
кадастру перевірятимуть відомості державного реєстру прав. Така взаємодія 
відбуватиметься в онлайн-режимі. 

Крім цього, законопроєктом встановлений дедлайн завершення наповнення 
державного земельного кадастру до 1 січня 2022 року. Відповідні нововведення 
спрямовані на впорядкування земельних відносин до запровадження ринку купівлі-
продажу землі сільськогосподарського призначення. 

Розмір податкової соціальної 

пільги у 2020 році 

11 грудня 2019 року Президент В. Зеленський підписав Закон від 14.11.2019 
р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Прожитковий 
мінімум для працездатних осіб встановлено –  2 102 грн. Відповідно, одночасно 
зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, відбудеться чергове 
збільшення розміру податкових соціальних пільг. 

Податкова соціальна пільга – це сума, на яку платник податку з доходів 
фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного 
оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного 
працедавця у вигляді заробітної плати. Граничний розмір доходу, до якого 
застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить  2 940,0 грн. 
(2 102 × 1,4), це визначено  пп. 169.4.1  ст. 169 Податкового кодексу України. 

Отже, податкова соціальна пільга у  2020 році становитиме такі розміри: 
- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку  – 1 051,0 

грн; 
- 150 %  ПСП   – 1 576,9 грн; 
- ПСП   у розмірі 200 % – 2 102,0 грн. 
Повний перелік таких платників  визначено у пп.169.1.4  ст.169 ПКУ.  Для 

отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та 
(за необхідності) копії документів, передбачені законодавством.  

Джерело: www.visnuk.com.ua 
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Україна лідирує за виробництвом 

сої в Європі 

Україна на сьогодні є виробником №1 сої у Європі та посідає 8 місце за 
виробництвом зернобобової у світі. 

Такі дані оприлюднив Володимир Пугачов, керівник з якості регіонального 
представництва Асоціації «Дунайська соя», в рамках проведення навчальної 
програми для фермерів. 

У своїй доповіді Володимир Пугачов зазначив, що ринок сої є одним з 
найважливіших для сільськогосподарського виробництва України. За останні                         
10 років площі під соєю зросли більше, ніж втричі, досягнувши при цьому 3,7 млн 
га (станом на 2019 рік), що становить 8,5% від усіх площ під сільгоспкультурами. 

Прогноз виробництва сої у 2019 році становив 1,6 млн га, тоді як фактично 
цьогоріч було зібрано врожай з 3,7 млн тонн з середньою урожайністю 2,35 т/га. 
Попри досить складний рік та цінову політику, яка розчарувала багатьох аграріїв, 
соя була і залишиться однією з найбільш вирощуваних та привабливих для 
експорту культур, вважає фахівець. 

Україна збільшує експорт  

заморожених овочів 

За повідомленням аналітиків EastFruit, за перші чотири місяці сезону 2019/20 
років (серпень-листопад 2019 року) Україна експортувала вже 4,0 тис. тонн 
заморожених овочів, що на 14% перевищує показник попереднього сезону за той 
же період. Сума виручки від експорту також була рекордною і склала  4,9 
млн.дол.США. 

Основною сировиною для заморозки овочів є: капуста броколі, цвітна 
капуста, солодкий перець, зелений горошок і цукрова кукурудза, хоча, звичайно ж, 
морозити можна практично все. Зокрема в Україні протягом останніх років дуже 
активно розвивалося виробництво замороженої цибулі для експорту в країни ЄС. 
У минулому сезоні деякі підприємства по заморожуванню навіть імпортували 
цибулю з Казахстану, Узбекистану і Таджикистану, щоб очистити, заморозити і 
експортувати його.  

 
 Джерело: www.agro-business.com.ua 
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«UKRAVIT» пропонує аграріям 

нову послугу – трейдинг 

Прагнучи забезпечити своїх клієнтів комплексним сервісом, компанія 
«UKRAVIT» вводить нову послугу – трейдинг. 

Відтепер аграрій отримує додаткові можливості розрахунку за 
ЗЗР/МКД  «UKRAVIT» і послуги «Інституту здоров’я рослин» за допомогою 
вирощеної ним агропродукції. 

«В рамках трейдингу ми пропонуємо клієнтам 3 програми: «UKRAVIT 
Обмін», «UKRAVIT Спот» і «UKRAVIT Форвард». Вони передбачають, 
відповідно, розрахунок за поставлені продукти «UKRAVIT» агропродукцією, 
зустрічні поставки та можливість зафіксувати ціну майбутнього врожаю. Тож 
виробник може обрати той варіант, який йому найбільше пасує», – розповідає 
керівник нового напрямку компанії Олександр Катріч. 

За словами фахівця, програма «UKRAVIT Обмін» оптимально підійде для 
тих, кому потрібно реалізувати мінімальні об’єми агропродукції. При цьому вона 
передбачає гнучке ціноутворення та можливість надання премії. Програма 
«UKRAVIT Спот» надає можливість виробнику зафіксувати реалізацію власної 
агропродукції за преміальною ціною та зафіксувати мінімальний об’єм і отримати 
на бажаний період ЗЗР та мікродобрива. А програма «UKRAVIT Форвард» 
дозволяє зафіксувати реалізацію власної агропродукції на бажаний період за 
бажаною ціною і, крім того, зекономити за рахунок закупівлі продукції 
«UKRAVIT» за програмою лояльності. 

Крім того, нова послуга передбачає комплекс інструментів лояльності 
стосовно агровиробника, як от надбавка ціни за дострокове погашення 
дебіторської заборгованості, надбавка ціни за високомаржинальний товар, а також 
можливість змінити ціну після фізичної поставки товару. Ці переваги, а також 
можливість обрати зручну для аграрія програму роблять цей інструмент 
незамінним у процесі виробництва сільгосппродукції. 
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У Львівській області запровадили 

додатковий механізм стимулювання 

населення до використання 

відновлюваних джерел енергії 

На виконання Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017 
– 2020 роки спільним розпорядженням голови Львівської обласної ради від                        
26 грудня  2019 р.  №1363  та  голови Львівської облдержадміністрації від                
26 грудня 2019 р. №1559/0/5-19  запроваджено  механізм відшкодування з 
обласного бюджету частини вартості приватних сонячних електричних станцій, 
малих вітрових електричних станцій приватних домогосподарств, 
систем  теплопостачання та гарячого водопостачання з використанням 
відновлюваних джерел енергії та відповідного додаткового обладнання і 
матеріалів до них, які придбані і встановлені фізичними особами за власні кошти. 

Відшкодування коштів з обласного бюджету здійснюється шляхом їх 
перерахування  на поточні рахунки фізичних осіб-учасників програми, а саме: 

-10% вартості сонячних електричних станцій приватних домогосподарств, 
придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, але не більше              
25 тис.грн. на особу; 

- 10% вартості малих вітрових електричних станцій приватних 
домогосподарств, придбаних і встановлених фізичними особами за власні кошти, 
але не більше 50 тис грн на особу; 

 -10% вартості теплових насосів  грунтового типу, придбаних і встановлених 
фізичними особами за власні кошти, але не більше  50,0 тис грн на особу; 

 -10% вартості теплових насосів повітряного типу, придбаних і встановлених 
фізичними особами за власні кошти, але не більше 25,0 тис грн на особу; 

- 10% геліоколекторів, придбаних і встановлених фізичними особами за 
власні кошти, але не більше 15,0 тис грн на особу. 

Відшкодування здійснюється за умови придбання та встановлення 
обладнання після 01.10.2019 року. 

За роз'ясненнями щодо механізму відшкодування можна звертатись в 
управління енергозбереження департаменту паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження Львівської облдержадміністрації. Контактний телефон: (032) 
2999-237, електронна скринька: vdelviv@ukr.net. 

 
Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 
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У США презентували нові сорти 

різнокольорових томатів 

Компанія Wholesum, яка вирощує органічні овочі в теплицях та у відкритому 
ґрунті США та Мексики, презентувала нову лінійку різнокольорових томатів 
Heirloom з подовженим терміном зберігання. 

До цього томати селекції компанії Wholesum були затребувані за свою 
незвичайну форму, виразні текстури та яскраві кольори. Однак вони були 
недостатньо транспортабельні з коротким терміном зберігання. Побачив 
можливість для інновацій компанія випустила на ринок лінійку органічних томатів 
Heirloom, які мають винятковий смак та набагато довший термін зберігання – до 
15 днів. 

Окрім цього, томати вирізняються різноманітними кольорами, серед яких: 
червоний, жовтий, зелений та коричневий, і у різних варіаціях мають смак від 
більш пікантного до солодкого. 

Озимі культури знаходяться в стані 

неглибокого зимового спокою 

Перша декада грудня характеризувалася переважно теплою, нестійкою, з 
опадами у вигляді незначного снігу і частими туманами, погодою. Про це 
повідомляє  “УкрАгроКонсалт”. 

Опади тривали протягом 1-3 днів, у горах Карпат – 5 днів, у вигляді мряки, 
туману, дощу, снігу та мокрого снігу спостерігалися майже на всій території 
України. Середня обласна їх кількість у більшості областей становила від 31 до 
69% декадної норми (від 4 до 14 мм). 

Зазначається, що у кінці першої декади грудня в багатьох районах північних, 
окремих районах західних, центральних областей промерзання ґрунту становило 
від 1 до 10 см, місцями до 11-18 см. У південних, східних, в окремих районах 
західних і центральних областей ґрунт був талий. 

Аналітики повідомляють, що протягом першої декади грудня озимі культури 
знаходилися в стані неглибокого зимового спокою внаслідок підвищення денних 
температур повітря до 5-13 °С тепла. У південних областях спостерігалися 
повільні ростові процеси, ріст рослин в довжину. 
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Тетяна Данілкова, начальник відділу 

прогнозування, фітосанітарної  діагностики та 

аналізу ризиків ГУ  Держпродспоживслужби у 

Львівській області    

  

Важливі біологічні особливості 

мишоподібних гризунів 

Гризуни становлять найчисельніший ряд ссавців. В даний час на земній кулі 
налічується понад 2500 різних видів гризунів, об’єднаних в 30 родин.                                   
У Європейській частині колишнього СРСР мешкає більше 140 видів гризунів, що 
належать до 12 родин. Однією з особливостей різних видів мишоподібних 
гризунів є здатність до масового розмноження, що робить їх серйозними 
шкідниками сільського і лісового господарства. Вони знищують велику кількість 
насіння хлібних культур, знижують кількість і якість врожаю. Вивчення 
особливостей пристосування шкідливих гризунів до умов навколишнього 
середовища та знання специфіки основних біологічних процесів в популяції у 
ряду поколінь є необхідним для складання прогнозу динаміки їх чисельності та 
для захисту майбутнього врожаю. 

Хоча всі мишоподібні гризуни належать до теплокровних тварин, однак 
температура їх тіла значно змінюється залежно від температури і вологості 
навколишнього середовища. Наприклад, в дорослих полівок температура тіла 
може знижуватись до 22° і підніматися до 44° (в молодих особин цей діапазон 
є ширшим). За межами цих відхилень температури тіла настає смертельне 
охолодження або перегрівання. Зниження температури тіла може обумовлюватись 
перебуванням гризунів у вологому середовищі навіть за температури 5-10°, а 
перегрівання – при температурі 35-40°. Тільки в вузькому діапазоні, приблизно 
між 10 і 25°, температура середовища сприяє існуванню гризунів. При 
понижених температурах затрати на теплопродукцію стають настільки великими, 
що в сформованих гризунів призупиняється розмноження, а в молодняка ріст і 
розвиток. При підвищенні температури разом з падінням теплопродукції падає і 
активність всіх життєвих процесів в організмі, а саме – знижується кількість 
спожитої та засвоєної їжі. Це також обумовлює припинення розмноження 
сформованих гризунів і призупинення розвитку молодняка. 

Виживанню гризунів, в умовах різко мінливої температури середовища 
впродовж доби і по сезонам року, сприяють три особливості їх поведінки: 
облаштування нір в грунті, де амплітуда коливань температури і вологості є не 
такою великою, як в повітрі; вибір для поселення таких стацій, де мікроклімат 
найбільше відповідає їх температурним вимогам; зміна ритму добової активності 
на поверхні грунту по сезонам. 
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Всі мишоподібні гризуни влаштовують свої гнізда в грунті. Глибина, на якій 
вони закладаються, змінюється по сезонам (в полівок від 5 до 70 см, в піщанок 
червонохвостих від 25 до 100 см, великих піщанок від 75 до 200 см). 
Вибираються такі горизонти, де температура найбільше наближається до вимог 
даного виду. В літній час гніздом є підстилка з розщепленої трави, яка не 
ускладнює тепловіддачу. Зимові гнізда являють собою великі кулі, всередині 
яких тепловіддача знижується до мінімуму. За наявності високого снігового 
покриву (25-30 см) або надування заметів  снігу в лощини біля лісосмуг або біля 
інших подібних місць, полівки свої гнізда виносять на поверхню грунту (під 
сніг). В таких випадках тут створюється найбільш сприятлива температура. 

Не дивлячись на все це, гризунам не всюди і не у всі сезони вдається 
створювати сприятливі для них мікрокліматичні умови. Саме тому не всі угіддя 
заселяються ними, а на заселених в сезони багатьох угіддях, коли температурні 
умови стають особливо несприятливими, гризуни гинуть або мігрують з них (що 
не завжди можливо) в більш сприятливі. Вибірковість гризунів до певних стацій 
є важливою пристосувальною особливістю і багато в чому визначається їх 
вимогами до температури і вологості. 

Зміна періодів активності гризунів на 

поверхні грунту по сезонам, що відмічається 

в багатьох видів, повністю визначається 

температурними умовами. Восени, взимку і 

навесні, поки немає спеки, вони є активними 

на поверхні грунту в світлий час доби, у 

спеку – вночі. Це важливо враховувати, коли 

спостерігачі обліковують чисельність 

гризунів за їх наявністю на поверхні грунту. 
Окремі види гризунів розрізняються за своїми вимогами до температури і 

вологості. Наприклад, суспільна полівка краще переносить високі температури і 
гірше низькі, ніж звичайна полівка. Домова миша, порівняно з польовою мишою, 
також має вищий температурний оптимум. Проте відмінності між цими видами у 
здатності переносити прямий вплив температури є незначними – не більше 5°. 
Тому виживання близьких видів гризунів в різних кліматичних зонах 
визначається не стільки їх прямим пристосуванням до різних температурних 
умов, скільки здатністю створювати для себе, хоча б в обмежених стаціях, такий 
мікроклімат в норах і гніздах, який дозволяє їм пережити несприятливі сезони 
року. Для різних видів і в різних зонах несприятливі умови життя створюються за 
рахунок різних особливостей погоди. Наприклад, багатосніжні зими (стійкі) 
сприятливі для полівок, а для піщанок сніговий покрив згубний. 

В тісному зв’язку з особливостями терморегуляції мишоподібних гризунів 
перебуває їх відношення до корму і залежність від нього. Для підтримки 
температури тіла на необхідному рівні мишоподібним гризунам потрібно 
відносно більше енергії, ніж великим теплокровним тваринам.  
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Тому мишоподібні гризуни відрізняються великою ненажерливістю, яку 
видно з наступного прикладу. Ялова корова, яка має живу вагу 375 кг, нормально 
споживає 18 кг лучної трави за добу. Це складає 4,8% її живої ваги. Звичайна 
полівка, яка важить 15-25 г, з’їдає за добу соковитої трави 100-300% власної ваги. 
20 великих піщанок при загальній вазі 3 кг з’їдають і знищують стільки ж трави, 
скільки одна вівця вагою 40 кг. Характерно, що за 8-10 годин голодування на 
холоді (-2°) мишоподібні гризуни втрачають 10-18% власної ваги. 

Велике значення має та обставина, що кожна група і вид гризунів з’їдають 
не всю рослину, а вибирають лише окремі її частини, до засвоєння яких вони 
найбільше пристосовані. Миші основну енергію отримують за рахунок насіння. 
При живленні однією травою вони гинуть впродовж 2-3 днів (домова, лісова 
миша) і не більше, ніж через 8 днів (польова миша). Полівки основну енергію 
отримують за рахунок засвоєння зелених частин рослин і дуже швидко гинуть, 
якщо живляться одним зерном. Велика піщанка є переважно травоїдною, а 
червонохвоста піщанка зерноїдною. 

Загалом необхідно враховувати, що мишоподібні гризуни в природі воду не 
п’ють або майже не п’ють. Необхідну їм вологу вони отримують з кормом. Разом 
з тим, кількість необхідної їм вологи в різні сезони є різною. Влітку, коли спека, 
вологи необхідно більше, ніж в холодні сезони. Фізіологія окремих видів і груп 
гризунів є такою, що їм необхідна різна кількість вологи. Меншою є потреба 
вологи в піщанок, більшою – в мишей, ще в більшій кількості потребують вологи 
полівки. Ці обставини у сукупності з відношенням до температури визначають 
потребу окремих видів гризунів для свого нормального існування в кормі різної 
соковитості. Наприклад, велика піщанка влітку має потребу у кормі, який містить 
не менше 35-40% вологи; полівка звичайна – 60%; суспільна – 55%. Різні види 
рослин ї їх частини мають неоднакову вологість. Цією обставиною у більшій мірі 
визначається переважне поїдання окремими видами мишоподібних гризунів тих 
або інших видів рослин і їх частин в різні сезони року. Наприклад, в зимовому 
раціоні полівок насіння, цибулини та інший висококалорійний і недостатньо 
вологий корм займає велике місце. Це для полівок необхідно тому, що 
високовологий корм, який зазвичай складається з соковитих зелених частин 
рослин, не міг би за своєю калорійністю поповнити затрати енергії полівок 
взимку. Крім того, велика кількість вологи в ньому різко підвищила б 
охолодження тіла гризунів. 

Переважно зерноїдні форми, які змушені шукати насіння, зустрічаються в 
природі не повсюди, володіють великою рухливістю порівняно з зеленоїдними 
формами. На зиму піщанки і миші, якщо їм це вдається, роблять значні запаси 
насіння, але під снігом їх розшукувати не можуть. Полівки, які живляться 
переважно зеленню, менш активно переміщуються, ніж миші, запасів корму на 
зиму не роблять, проте прекрасно живуть і переміщуються під снігом, 
влаштовуючи на зиму складну сітку ходів. 
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Провідне значення при оцінці сприятливого ступеню для мишоподібних 
гризунів певного сезону або року надається погодним умовам. Погодні умови 
(температура, вологість) визначають розвиток рослинності і урожайність кормів і 
в той же час в значній мірі формують вимоги гризунів до корму певної якості. При 
цьому саме хід змін погоди обумовлює найбільші протиріччя між потребою 
гризунів і тим, що вони можуть знайти в природі. Так, влітку, коли зростає 
потреба в соковитому кормі, його в природі буває важко знайти, і це є згубним для 
багатьох видів гризунів. Взимку, коли підвищується потреба в концентрованому 
кормі, гризунам часто його буває дуже важко знайти у необхідній кількості. 

Різка невідповідність між вимогами окремих видів гризунів і фактичним 
станом умов живлення, температури і вологості, яка спостерігається в окремі 
сезони, робить їх критичними для існування цих видів. Географічне поширення 
виду в цілому, а також його розміщення на угіддях визначається станом 
середовища саме в критичні сезони року або навіть сезони особливих років, які 
повторюються час від часу. 

За великої схильності до загибелі від мінливих по сезонам умов живлення, 
температури і вологості, гризуни не могли б вижити, якби не володіли високою 
плодючістю. При цьому важливий не сам факт їх високої плодючості, а те, що їх 
стан швидко змінюється, і це дає їм можливість порівняно повно використовувати 
навіть нетривалі покращення умов життя для відновлення чисельності виду. 

В різних груп мишоподібних гризунів відмічається неоднаковий темп 
розмноження. Найбільш плодючими є полівки. Очі в дитинчат відкриваються на 
10-й день життя, а статевозрілості при сприятливих умовах температури і 
живлення вони досягають в місячному віці і одразу ж починають розмножуватись. 
Вагітність триває 20 днів. Одночасно народжується до 10-12 (частіше 5-6) 
дитинчат. Однак часто в природі в одному гнізді зустрічається 20-22 дитинчат, які, 
як правило, належать різним самицям, які спільно вигодовують потомство. 
Повторна вагітність за сприятливих умов починається не пізніше, ніж через 10 
днів після пологів, а може відмічатись і одразу ж після пологів. 

В мишей темп розмноження дещо нижчий. Очі дитинчата відкривають на 15-
й день, а статевозрілості вони досягають на другому місяці життя. Піщанки 
досягають статевозрілості на третьому місяці життя. Очі в дитинчат піщанок 
відкриваються, як і в мишей, на 15-й день життя. 

Важливою особливістю гризунів є неоднорідність вимог до умов життя в 
різних вікових груп одного і того ж виду. Молодняк може пережити такі умови 
літньої спеки і засухи, які не переживають дорослі статевозрілі особини того ж 
виду. Тому в літню засуху мишоподібні гризуни зберігаються переважно за 
рахунок молодняка. Зимові умови краще переживають статевозрілі особини, а 
молодняк, який до початку холодів не досягнув статевозрілості, швидко гине. 
Зважаючи на ці обставини, дещо розширяються ті межі зміни умов, в яких вид 
здатний вижити. Разом з тим, з цих же причин тривалість життя в степових 
мишоподібних гризунів в природі не перевищує одного року. 
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Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що 
чисельність мишоподібних гризунів в природі схильна 
до значних коливань. Значною мірою вона змінюється 
в  полівок і мишей, значно менше — в піщанок. 
Масові розмноження гризунів є справжнім лихом. 
Боротися з гризунами, які розмножились у великій 
кількості, досить важко, і ця боротьба не усуває 
значних збитків.  

Значно легше попередити масове розмноження мишоподібних гризунів. 

Саме на це й спрямовані всі заходи по боротьбі з ними. Але для попередження 

масових розмножень мишоподібних гризунів зовсім не обов’язково щорічно 

боротися з ними за допомогою спеціальних препаратів. У більшості районів це 

не потрібно робити, однак необхідно уважно контролювати їх стан і правильно 

передбачити зміну чисельності. Це дає можливість організувати боротьбу з 

мишоподібними гризунами саме тоді, коли на конкретному полі створюються 

умови, які сприятливі для зростання їх чисельності. Успішне вирішення завдання 

своєчасних прогнозів чисельності гризунів, планування і проведення боротьби з 

ними має спиратися на правильні уявлення про причини зміни їх чисельності. 

 

На Львівщині працює вермиферма  

з виробництва органічних добрив 

В агровиробникі є досить високий попит на екологічно чисті добрива і 
сировину, з якої ці добрива можна виготовити. Органічні добрива отримують з 
усілякої органіки: відходів життєдіяльності сільськогосподарських тварин, 
залишків агровиробництва та харчових відходів. 

Між цими полюсами і ховається прекрасна бізнес-ідея – налагодити випуск 
органічних добрив. Прикладом можуть слугувати Юрій Поляков та Ірина 
Миронова, засновники проекту «Львівський хробороб». 

Фермери Юрій та Ірина вирощують черв’яків. Черв’яки переробляють 
органічні відходи в гумус. Спочатку засновники ставилися до свого проекту як до 
хобі, вкладаючи в його розвиток всього по 50 доларів в місяць і витрачаючи на 
догляд по годині в день. Поступово справа набула комерційного оберту: гумус 
почали купувати тепличні господарства для добрив, а самих хробаків 
реалізовували рибалкам на наживку через спеціалізовані магазини. 

На даний час у «Львівському хроборобі» налічується понад шістдесят 
черв’ячних сімей. У планах фермерів – інтегрувати підприємство з переробці 
органіки в міську інфраструктуру, що допоможе перетворити відходи їжі в цінну 
сировину для екологічно чистого добрива. 

 
 
Джерело: www.pro-consulting.ua 
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Джерело: www.agrotimes.net 

Борошниста роса сильніше уражує 

посіви пшениці озимої ранніх 

строків сівби 

Борошниста роса завдає виробникам сільськогосподарської продукції немало 
клопотів. Вона на посівах озимої пшениці з’являється й розвивається восени. При 
цьому посіви пшениці озимої ранніх строків сівби уражуються сильніше, ніж 
оптимальних. 

За внесення під пшеницю повного мінерального добрива з підвищеними 
дозами калію та фосфору хвороба розвивається слабше, а за надмірної кількості 
азоту й особливо за одностороннього його внесення посилюється. 

Забезпечити захист від борошнистої роси можна, застосувавши такі заходи: 
дотримання сівозміни й просторової ізоляції; висів в оптимальні строки; 
своєчасне збирання ярих культур, лущення стерні та ранній обробіток ґрунту; 
внесення калійно-фосфорних добрив і передпосівна обробка насіння 
протруйниками та мікроелементами (марганець, залізо, кобальт); знищення 
бур’янів – пирію, райграсу й ін. 

У фазу осіннього кущення в районах стабільного та сильного прояву хвороби 
за умов теплої тривалої осені, інтенсивного ураження рослин (поширення – 30%, 
розвиток – 5%) обприскують посіви одним із рекомендованих фунгіцидів. 

Джерело: www.lvivska.land.gov.ua 

В територіальних органах 
Держгеокадастру з’явилися 

громадські приймальні 

В Україні при усіх Головних управліннях Держгеокадастру в регіонах 
функціонують громадські приймальні. Приймальні працюють для щоденної 
консультації  громадян, представників підприємств, установ та гарантувати їм 
аналіз та ефективне розв’язання проблемних питань. Основною функцією 
громадських приймалень Держгеокадастру є надання посадовими особами 
територіальних органів якісної та безоплатної консультації усім мешканцям. 

Графік роботи громадської приймальні Головного управління 
Держгеокадастру у Львівській області: з 09:00 год. до 18:00 год. (у п’ятницю – до 
16:45, вихідні дні – субота, неділя,обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) 
м.Львів, пр.В.Чорновола, 4 (6-ий поверх). 

Телефон для довідок щодо роботи громадської приймальні: (032) 236-88-25. 
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Джерело: www.land.gov.ua 

Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області                   

з офіційного  веб-сайту Держгеокадастру України  

Номер 

лота 

Кадастровий номер Площа  

га 

Адреса Цільове 

призначення 

Дата аукціона 

43988 4624881100:11:000:0335 7.6330 Львівська область, Сокальський 

район, Волицька сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

13.01.2020           

11:00 

44467 4620980700:20:000:0003 17.1239 Львівська область, Городоцький 

район, Новосільська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

21.01.2020           

11:00 

 
44468 4620980700:18:000:0313 1.0000  Львівська область, Городоцький 

район, Новосільська сільська рада  

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

21.01.2020           

11:00 

44469 4625855600:02:000:0956 18.6540 Львівська область, Яворівський район, 

на території Краковецької селищної 

ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.01.2020           

11:00 

44471 4625855600:02:000:0955 6.6550 Львівська область, Яворівський район, 

на території Краковецької селищної 

ради 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.01.2020           

11:00 

44472  4621585900:04:000:0596 1.5040 Львівська, район Жидачівський, 

Вільховецька сільська рада, 

Для ведення 

фермерського 

господарства 

21.01.2020           

11:00 

44473  4623982500:05:000:0349 56.5446 Львівська область, Радехівський 

район, Немилівська сільська рада 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

22.01.2020           

11:00 

Джерело: www.land.gov.ua 

Держгеокадастр започатковав практику оприлюднення рішень щодо 
надання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту). 

У відкритому доступі надається інформація про територіальний орган 
Держгеокадастру до якого надійшло клопотання про надання дозволу на зняття 
та перенесення родючого шару ґрунту, його дату та реєстраційний номер, дату 
реєстрації дозволу та інформацію про те, кому його надано, кадастровий номер 
земельної ділянки. Окрім цього, у відкритому доступі міститься дата реєстрації 
відмови/анулювання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, 
їхній реєстраційний номер та строк дії. 

Оновлення цієї інформації відбувається автоматично 

Держгеокадастр почав оприлюднення 

рішень щодо надання дозволів на зняття 

та перенесення ґрунтового покриву  
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ПРОДУКТ мінімальна середня максимальна 

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Баклажан синій 12,00 40,00 65,00 

Капуста  білоголова 3,00 4,50 5,50 

Капуста броколі 30,00 45,00 55,00 

Кабачок 30,00 45,00 60,00 

Картопля стандарт 6,50 7,30 8,50 

Морква стандарт 3,00 4,00 5,00 

Буряк столовий  4,50 4,80 5,00 

Капуста савойська  15,00 17,40 20,00 

Капуста цвітна 18,00 33,00 50,00 

Гарбуз 6,00 7,90 10,00 

Квасоля біла 32,00 42,50 50,00 

Перець солодкий 
кубовидний жовтий 

40,00 55,00 70,00 

Цибуля ріпчаста жовта 6,50 7,00 7,50 

Помідор тепличний 20,00 32,50 43,00 

Щавель 30,00 50,00 70,00 

Салат 35,00 45,00 55,00 

Часник 25,00 40,00 55,00 

Груша 22,00 34,00 45,00 

Яблуко Гала 6,50 8,20 10,00 

Яблуко Ліголь 10,00 12,00 14,00 

Яблуко Фуджі 7,00 11,00 15,00 

Яблуко Чемпіон 8,00 8,50 9,00 

Яблуко Флоріна 7,00 8,50 10,00 

                                         ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Куряче крило 35,00 42,50 50,00 

Індиче  філе 140,00 140,00 150,00 

Короп жив. 65,00 80,00 95,00 

Сом жив. 100,00 127,50 155,00 

 Складено  за  даними  ТОВ “РСП “Шувар” 

 Оптові ціни на продукцію  (станом на 27.12.2019 р.)  (1 кг/ грн.) 

2019 / № 22 (117) 
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Закупівельні ціни в Україні  

на 27.12.2019 р. 

Джерело: www.graintrade.com.ua 

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних 

культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW 

елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF. 
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CPT 

термінал, 

грн 

EXW 

елеватори, 

грн 

CPT 

переробник, 

грн 

FCA, 

грн 

CPT 

термінал, 

дол.США 

FOB, 

дол.США 

DAF, 

дол.США 

CIF, 

дол.США 

Гірчиця 11000 

Горох 6200 5000 185 

Гречка 15000 14000 

Жито 2 клас 5500 

Кукурудза 4435  3783  3474 162 152 

Льон 10100 

Нут 9000 9500 

Овес 5250 

Просо 8000 

Пшениця 2 клас 5443 4817  4850 198 195 195 

Пшениця 3 клас 5424 4812  4800 197 194  

Пшениця 4 клас 5300 4666 4650 4200 193 

Пшениця 6 клас 4200 

Ріпак 1 кл до 35 

мкм без ГМО 
340 

Ріпак 2 кл від 35 

мкм без ГМО 
393 

Соєва олія 678 

Соняшник 9700 9183 8358  

Соняшник 
високоолеїновий 

15500 

Сорго біле 4200 3493 

Соя 8263 8320  8200 7093 345 

Соя без ГМО 8400 340 

Тритікале 3850 

Чечевиця 8800 

Шрот 

соняшниковий 
5600 193 200 

Ячмінь 4665 4091 

і 
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Назва заходу Дата проведення Місце проведення Детальніша інформація 

II Аграрний Форум  

«Елеватор -2020» 
24 cічня 2020 р. 

м. Київ, 

Міжнародний конгрес-

центр Український дім,  

вул. Хрещатик, 2 

www.proagro.ua 

IV Конференція   

«Живлення рослин. 

Ефективні 

агротехнологічні 

рішення» 

29 січня 2020 р. 

м. Київ, 

Готель Ranada Encore 

Kyiv, Соличне шосе, 

103 

www.oilfat-forum.com 

Конференція 

«Органічний ягідний 

бізнес: помилки 2019-

перспективи 2020» 

31 січня 2020 р. 

 
м. Київ www.s-fruit2020.com 

Силос-Саміт 2020  5-6 лютого 2020 р. 

м. Київ, 

Прем’єр Готель  

«Русь», вул. 

Госпітальна, 4 

www.silage.com.ua 

Конференція «День 

агронома: прибуткова 

агрономія» 
 5-6 лютого 2020 р. 

м. Київ, 

NIVKI-HALL 

просп.Перемоги, 84 

www.agrotimes.net 

VIІI Київський 

агрохімічний форум 
21 лютого  2020 р. 

м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 6  
www.euroagrochem.com 

Комбікормовий Форум  

-  2020 
27 березня  2019 р. 

м. Київ, 

Міжнародний конгрес-

центр Український дім,  

вул. Хрещатик, 2 

www.proagro.ua 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВИДАННЯ:   

МУЗИКА П.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” (ГОЛОВА РЕДКОЛЕГІЇ);  СТЕФАНИШИН І.М. – ТОВ “РСП “ШУВАР”  (ЗАСТ. ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ);                                              

ВУЙЦИК І.М. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ПАЛАТА” ; ПАНЬКІВ І.Я. – БО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА ДОРАДЧА СЛУЖБА”; ДОМАНСЬКИЙ.А.Я. – ГО “ЛЬВІВСЬКА АГРАРНА 

ПАЛАТА”; CОЛОМОНКО Д.О. – ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  (ВИПУСКОВИЙ 

РЕДАКТОР).  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ : М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 16, 2-Й ПОВ., ТЕЛ./Ф. +38 (032) 294-84-03,  + 38(067) 803-60-32.   ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ  .  

ПОБАЖАННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ «ВІСНИК АГРОФОРУМ»  ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА E-MAIL: 

LVIVAGRI@GMAIL.COM 

Міжнародний 

практичний форум  

«Poultry Farming. 

Бройлер / Несучка»  

8-9 квітня  2020 р. 

м. Львів, 

Львівський будинок 

вчених, вул. 

Листопадового Чину,6 

www.agrotimes.net 

Конференція 

«Елеватор Плюс» 
25-26 березня 2020 р. м. Київ  www.agrotimes.net 


